
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 47,382,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,481,750 บาท
งบบุคลากร รวม 6,929,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังนี
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
3.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,840,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,771,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 8 อัตรา ดังนี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3. หัวหน้าสํานักปลัด
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักจัดการงานทัวไป
7. นิติกร (ตําแหน่งว่าง)
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านจาก
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบทางราชการ จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
3.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 752,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา
4.ภารโรง
5.คนงานทัวไป
6.คนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,312,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 502,810 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 256,810 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5
/ว156 ลงวันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.ค่าตอบแทน อปพร.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถินซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม จํานวน 4 อัตรา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านจากและพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,615,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

1.ค่าถ่ายเอกสาร
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
3.ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
5.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ
6.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
7.ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถราชการ
8.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
9.ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ฯลฯ
10.ค่าจัดทําวารสาร ปฏิทิน แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 5,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดทําแนวเขตการปกครองภายในเขต
ตําบลด่านจาก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 165
 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของ อปท. จํานวน 800,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านจาก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 165
 ลําดับที 3
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในวันสําคัญของทางราชการหรืองานทีมีความจําเป็น
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ สําหรับผู้เข้า
ร่วมประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที 3
 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 0357 ลงวันที 19 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 166
 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านจากเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 860,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น หนังสือ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดเหล็ก เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชือสํานักงาน นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป กระเป๋า ธง
ชาติ ยางลบ กาว ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ผง
ซักฟอก นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู เหล็ก
เส้น โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์ นํา
มันเบรค ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หัวเทียน หม้อนํา กระจกมองข้างรถ
ยนต์ นํามันเบรค ฯลฯ ให้แก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยีห้อฟอร์ด เลข
ทะเบียน บว 2736 นครราชสีมา และรถดับเพลิง ยีห้อมิตซูบิชิ เลข
ทะเบียน ผต 1890 นครราชสีมา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ให้แก่รถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล ยีห้อฟอร์ด เลขทะเบียน บว 2736 นครราชสีมา และรถดับ
เพลิง ยีห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน ผต 1890 นครราชสีมา เครืองพ่นหมอก
ควัน และเครืองตัดหญ้า

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจําเป็นต้องใช้ทัง
วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เครืองวัด
นําฝน สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ แอลกอฮอล์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง เช่น สี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์
ดดิสไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงทีจําเป็นต้องใช้ เช่น ถังดับ
เพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสํานักงานหรือในทีสาธารณะทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาภายในสํานักงานหรือในทีสาธารณะทีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานในสํานักงานและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 199,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 28,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 28,000 บาท จํานวน 1
 เครือง ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electronic grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6. มีความหน่วงเวลการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกเหนือจากข้อ 3) ให้เป็น
ไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครัง
ที 57) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 81 ลําดับที 4
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ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 16,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 3 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 80 ลําดับที 2

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลือน จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บานเลือน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 80 ลําดับที 3
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 3x9x2.5 เมตร จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 3x9x2.5
 เมตร จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 30,000 บาท ใช้ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808./ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 81 ลําดับที 5
โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 80 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 17,000 บาท ใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 83 ลําดับที 12
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 21,000 บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
2. มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 83 ลําดับที 14
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 10,000 บาท ใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิ
จิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 83 ลําดับที 15

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 168 ลําดับ
ที 12

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลโนนไทยโครงการจัดงานรัฐ
พิธี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 79 ลําดับที 53
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,199,710 บาท
งบบุคลากร รวม 2,536,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,536,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,034,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 6
 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. นักวิชาการพัสดุ
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6. นักตรวจสอบภายใน (ตําแหน่งว่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 402,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบดําเนินงาน รวม 529,510 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,510 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 101,510 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม จํานวน 3 อัตรา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดทําฐานข้อมูลทีดินและ
สิงปลูกสร้างเพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามที
กฎหมายกําหนด และการเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูก
สร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 169
 ลําดับที 14
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551, หนงสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 169
 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก ตรายาง กรรไกร แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง นํายาดับกลิน ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น พู่กัน สี เม
มโมรีการ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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งบลงทุน รวม 134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

จํานวน 17,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ราคา 17,000 บาท จํานวน 1
 เครือง ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 82 ลําดับที 8
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เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 28,000 บาท จํานวน 1
 เครือง ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 82 ลําดับที 9

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลือน จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บานเลือน จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 211
 ลําดับที 12
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 83 ลําดับที 13
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง ราคา 10,000 บาท ใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 83 ลําดับที 16
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องกองคลัง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองคลัง โดยการติดตังผนังกระจกสูง 2.80
 เมตร ยาว 4.70 เมตร กันอิฐบล็อกสูง 2.45 เมตร ยาว 3.70 เมตร พร้อม
ก่อฉาบทาสี (ตามแบบกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 58 ลําดับที 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยมีค่าใช้ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 168
 ลําดับที 9
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจหาสารเสพ
ติด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 150
 ลําดับที 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 150
 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 168
 ลําดับที 10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,723,191 บาท
งบบุคลากร รวม 2,490,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,490,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,036,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตําแหน่งว่าง)
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู คศ.1
4. ครู คศ.1
5. ครู คศ.1
6. ครู คศ.1
7. ครู คศ.1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อ้ตรา ดังนี
1. ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (ตําแหน่งว่าง)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
1. ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (ตําแหน่งว่าง)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ผุ้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 2,082,331 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครืองเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 151
 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 244,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 1,507,331 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ สายอากาศหรืเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ทีนอน กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ผง
ซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,387,331 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 ดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวนเด็ก 47 คน เป็นเงิน 90,062 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จํานวน 260 วัน อ้ตราคนละ 7.37
 บาท จํานวนเด็ก 40 คน เป็นเงิน 76,648 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวนเด็ก 41 คน เป็นเงิน 78,565 บาท
4. โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวนเด็ก 183 คน เป็นเงิน 350,665 บาท
5. โรงเรียนบ้านตะคร้อ จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน
เด็ก 156 คน เป็นเงิน 298,927 บาท
6. โรงเรียนบ้านโนนพุทรา จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวนเด็ก 108 คน เป็นเงิน 206,950 บาท
7. โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) จํานวน 260 วัน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวนเด็ก 149 คน เป็นเงิน 285,514 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน ตะปู สี ซีเมนต์ ทราย กระเบือง เหล็กเส้น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปาต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง เช่น สี เมมโมรีการ์ด กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก

งบลงทุน รวม 150,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบมีทีพักแขน ขาเหล็ก 5
 แฉก จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บุ ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 23
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 56,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 28,000 บาทจํานวน 2
 เครือง ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 25
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ชันวางของ 9 ช่อง ขนาด 40x40x123 เซนติเมตร จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของ 9 ช่อง ขนาด 40x40x123
 เซนติเมตร จํานวน 10 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตะคร้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง ใช้ราคาท้อง
ตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 24
พัดลมติดผนังพร้อมติดตัง ขนาด 18 นิว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตัง ขนาด 18 นิว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท จํานวน 8 ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ ใช้ราคาท้อง
ตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 84 ลําดับที 20
พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 48 นิว จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 48 นิว จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ ใช้ราคาท้อง
ตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ
2. ราคารวมค่าติดตัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 22

ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานลืนลอดอุโมงค์ จํานวน 12,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดานลืนลอดอุโมงค์ ขนาด 60x200x160
 เซนติเมตร มีบันได 3 ขัน จํานวน 1 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หอกลอง ราคา 12,500 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 86 ลําดับที 26

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่น Blu-ray Disc จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น Blu-ray Disc จํานวน 1 เครือง ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ ราคา 4,000 บาท ใช้ราคาท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. สามารถเล่นไฟล์ได้หลายรูปแบบ รวมถึง Blu-ray
2. มี Wi-Fi ในตัว
3. Full HD 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 86 ลําดับที 27
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,386,770 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,002,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,002,770 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ตําบลด่านจาก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลด่านจาก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเหมาเครืองเสียง ค่าจ้าง
ทําป้าย ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร
และเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 151
 ลําดับที 2
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ด่านจาก

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลด่านจาก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าจ้างทําป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าบัตรชมการแสดง ค่าบัตรผ่านประตู ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมองเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 151
 ลําดับที 4
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 922,770 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. จัดซืออาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตรามือละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน จํานวน 128 คน ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2561
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ จํานวน 47 คน เป็นเงิน 230,300 บาท
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จํานวน 40 คน เป็นเงิน 196,000
 บาท
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง จํานวน 41 คน เป็นเงิน 200,900
 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับ
เด็ก 2-5 ขวบ อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 128 คน ข้อมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ จํานวน 47 คน เป็นเงิน 79,900 บาท
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จํานวน 40 คน เป็นเงิน 68,000 บาท
2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง จํานวน 41 คน เป็นเงิน 69,700
 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็ก 3-5 ขวบ จํานวน 69 คน
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 13,800 บาท
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 13,800 บาท
3.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 20,700
 บาท
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 29,670
 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 2,384,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,384,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก จํานวน 732,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
จาก จํานวนนักเรียน 183 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 70 ลําดับที 26
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตะคร้อ จํานวน 624,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
ตะคร้อ จํานวนนักเรียน 156 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าทีั 70 ลําดับที 27
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนพุทรา จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนน
พุทรา จํานวนนักเรียน 108 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 70 ลําดับที 28
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) จํานวน 596,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหอกลอง
กระสัง (โกศลสงเคราะห์) จํานวนนักเรียน 149 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 71 ลําดับที 29

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 51 ลําดับที 3
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซือสารเคมี ทรายอะเบท ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหาร อบรมทีมพ่นยุงประจําหมู่
บ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 155
 ลําดับที 1
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2,000 ตัว ตัว
ละ 30 บาท ค่าสํารวจและบันทึกข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวในเขต
พืนที ตัวละ 6 บาท/ปี จํานวน 2,000 ตัว และอบรมปศุสัตว์ประจําหมู่บ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 155
 ลําดับที 2
โครงการคัดแยกขยะเพือลดปริมาณขยะ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะเพือลดปริมาณ
ขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 , ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 171
 ลําดับที 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 155
 ลําดับที 3
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยดําเนินการดังนี
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินแก่ประชาชน
2) ส่งเสริมการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
3) การเฝ้าระวังเหตุและการแจ้งเหตุ เช่น โทร 1669 หรือระบบการสือ
สารอืน
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในชุมชนหรือพืนที
5) การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรมแก่บุคลากร หน่วยงาน หรือประชาชน
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสือสาร เพือสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน
7) การประเมิน การจัดการ และการบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
8) การปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจัดชุดปฏิบัติการ ร่วมหรือสนับสนุนการดํา
เงินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน หรือมอบให้หน่วย
งาน มูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือองค์กรเอกชน เป็นหน่วยปฏิบัติการ จัด
ชุดปฏิบัติการดําเนินการเพือปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใต้การส่งเสริม สนับ
สนุน และดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยต้องมีผู้ปฏิบัติ
การ พาหนะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตามมาตรฐานทีคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉฺนกําหนด พร้อมทังขึนทะเบียนและให้บริการได้ตลอด 24
 ชัวโมง ออกปฏิบัติการฉุกเฉินตามทีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง
การ รวมทังสนับสนุนเครือข่ายระหว่างพืนทีทังในภาวะปกติและสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 52 ลําดับที 4
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 51 ลําดับที 2
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระ
ราชประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 หน้าที 51 ลําดับที 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,592,680 บาท
งบบุคลากร รวม 922,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 649,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2. นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับ จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิม
เติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลด่านจาก จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลด่านจาก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ
- เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66(6) , พระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 161
 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยแลนด์ 4.0 จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 53 ลําดับที 8
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 162
 ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 52 ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตําบลด่าน
จาก

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
แก่ประชาชนตําบลด่านจาก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 53 ลําดับที 7
โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยทียาก
ไร้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 757 ลงวันที 7 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 52 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ แฟ้ม เครืองเย็บกระดาษ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรา
ยาง กรรไกร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง เช่น สี เมมโมรีการ์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ ขนาด 12 นิว จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ ขนาด 12
 นิว ราคา 8,000 บาท ใช้ราคาท้องตลาด จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1. มีไมโครโฟนไร้สาย 2 อัน
2. รองรับการใช้งาน USB/SD CARD/Bluetooth
3. มีล้อลาก
4. มีกําลังขับไม่ตํากว่า 150 วัตต์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 84 ลําดับที 19

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  14:22:40 หน้า : 31/44



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 84 ลําดับที 18

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,375,385 บาท
งบบุคลากร รวม 1,399,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 976,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างโยธา (ตําแหน่งว่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตําแหน่งว่าง)
2. คนงานทัวไป
3. คนงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตําแหน่งว่าง)
2. คนงานทัวไป
3. คนงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 936,145 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,145 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 59,145 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีมีความจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก เก้าอี
พลาสติก ตรายาง กุญแจ ภาพเขียน แผนที นาฬิกาตังหรือ
แขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ตลับผงหมึก ซองใส่เอกสาร แฟ้ม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีมีความจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ไมโครโฟน เครืองวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ แผงวงจร ดอก
ลําโพง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ตลับ
เมตร นํามันทาไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สําหรับรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลยีห้อมิตซูบิชิ เลข
ทะเบียน 9194 นครราชสีมา เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรค เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์ เบรก ครัช แบตเตอรี ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรค ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ให้แก่รถ
ยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยีห้อมิตซูบิชิ เลข
ทะเบียน 9194 นครราชสีมา เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีมีความจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนามทีจําเป็นต้องใช้ เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์
สนาม ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจทีจําเป็นต้องใช้ เช่น บันได้อลูมิเนียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 28,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 28,000 บาท จํานวน 1
 เครือง ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electronic grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 82 ลําดับที 10

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียร ขนาด 4 นิว จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียร ขนาด 4 นิว พร้อมใบ จํานวน 1
 เครือง ราคา 2,500 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 86 ลําดับที 30
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ตู้เชือมไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เชือมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 เครือง ราคา 5,000 บาท ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 87 ลําดับที 31
เลือยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิว จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิว พร้อม
ใบ ราคา 4,000 บาท จํานวน 1 เครือง ใช้ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 86 ลําดับที 29

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 162
 ลําดับที 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการงานเทศกาลกินตาลและของดีอําเภอโนนไทย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานเทศกาลกินตาลและของดีอําเภอ
โนนไทย ประจําปี 2562 ให้แก่สภาวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 78 ลําดับที 52
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอําเภอโนนไทย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอโนนไทย ประจําปี 2562 ให้แก่สภาวัฒนธรรมอําเภอ
โนนไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 78 ลําดับที 51
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,192,800 บาท
งบลงทุน รวม 3,192,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,192,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. เชือมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด่านจาก หมู่ที 3 ถึงบ้าน
ตะคร้อ หมู่ที 5 เส้นจากสะพานวังบ่อ

จํานวน 3,070,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชือมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด่าน
จาก หมู่ที 3 ถึงบ้านตะคร้อ หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 945
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบกําหนด
พร้อมติดตังป้ายโครงการ เส้นจากสะพานวังบ่อ บ้านด่านจาก หมู่ที 3
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 9 ลําดับที 35
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 122,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0715/17370 ลงวัน
ที 8 สิงหาคม 2560

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,217,670 บาท
งบบุคลากร รวม 961,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 961,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร (ตําแหน่งว่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. คนงานทัวไป
2. คนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา ดังนี
1. คนงานทัวไป
2. คนงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 222,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,590 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 37,590 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
โครงการเพิมผลผลิตข้าว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมผลผลิตข้าว โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 149
 ลําดับที 3
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โครงการเพิมผลผลิตมันสําปะหลัง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 148
 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้
แก่เกษตรกร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 148
 ลําดับที 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างแรง
งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25661-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 60 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวด
เย็บกระดาษ แฟ้ม เทปกาว กรรไกร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น สว่าง ตลับเมตร แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต้องใช้ เช่น นํามัน
เชือเพลิง นํามันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตรทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง เช่น ขาตังกล้อง สี เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ทังวัสดุคงทน วัสดุ
สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 84 ลําดับที 17
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

จํานวน 17,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ราคา 17,000 บาท จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟ้า (Electronic grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหน้งสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 82 ลําดับที 11

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,787,044 บาท
งบกลาง รวม 16,787,044 บาท
งบกลาง รวม 16,787,044 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 124,515 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือสํานักงงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,597,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท 
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลียการเพิมขึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผุ้สูงอายุทีได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจากประกาศบัญชีรายชือฯ
- การดําเนินการจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 163
 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้
แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบีย
ความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลีย
การเพิมขึน 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จากประกาศบัญชีรายชือ
- การดําเนินการจ่าายเงินเบียความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 รวมถึง
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 164
 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทัง 12 เดือน
- การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 164
 ลําดับที 3
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สํารองจ่าย จํานวน 94,709 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้นําเงิน
สํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนขของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟฟ้าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13
 มกราคม 2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2
 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17
 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 158,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหนังสือสังการกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1202 ลงวัน
ที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทัวไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 213,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในอัตราร้อยละหนึงของประมาณการ
รายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 , หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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